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زئيض  –السئيض الشسفي للملخلى : أ . د . ًىشف حميدي 

 الجامعت 

س
ّ
 عميد كليت آلاداب واللغاث  د . هاجي شىىف.: أامللخلى مؤط

 شليم حيىلت  د.:  مللخلىزئيض ا

ز أ د  ى:زئيض اللجىت العلميت للملخل   وحيد بً بىعٍز

 د الصادق خشاب أ.  امللخلى : جىظيم زئيض لجىت 

 

 

لم ًبم الباحثىن العسب املعاصسون بمىأي عً جطّىزاث ألادب   

امللازن وجحّىالجه املعاصسة املصخجدة في الصاحت الىلدًت 

ألاوزوبيت، فمىر ظهىز أولى الدزاشاث ألادبيت امللازهت بداًت اللسن 

ً لدي زوحي الخالدي ومحمد بً شيب وكصطكي  العشٍس

هجيا لدي محمد الحمص ي وشليمان البصخاوي ثم اشخىائها مى

اللسن هفصه، فئن ألادب امللازن  ثاييغىيمي هالل مىخصف خمصي

 مجاالث بحثيت حاّدة. وكد جمّيزث 
َ
كطع أشىاطا هامت وطسق

ت والخطبيليت لدي أحيال كثيرة مً الباحثين  ألاعمال الخىظيًر

ً بدىاولها للضاًا في عالكاث آلاداب بعضها  العسب املعاصٍس

ت والهجىت والاخخالف الثلافي ببعض وجىّشعىا لخىاول  مصائل الهٍى

ً في ذلك بالدزاشاث املعاصسة في أوزوبا والغسب  وغيرها مخأثٍس

عخبر مً املجاالث البحثيت  ٌُ  ألادب امللازن 
ّ
عمىما، وبالىظس إلى أن

جخصصيت -الهاّمت في الدزاشاث ألادبيت املعاصسة لطبيعخه العبر

فلد كان مً  ،ثيرةولعالكاجه الىثيلت مع مجاالث معسفيت  ك

الضسوزي للدزس امللازن العسبي املعاصس مىاكبت مخخلف هره 

الخحّىالث والاشخفادة منها مً أحل فهم حيد للىاكع العسبي 

املعاصس واللضاًا التي حشغله في املجاالث الاحخماعيت والّصياشيت 

 والثلافيت .   

هى هديجت ولرلك فئن امللخلى الىطني ألاول" ألادب امللازن" والري 

 والري 7102جىصياث اليىم الدزاس ي الخامض "ألادب امللازن" 

ا دزج كصم اللغتا بكليت آلاداب وألادب العسبي  عخبر جلليدا شىٍى

الخطىزاث  مخابعتواللغاث بجامعت املدًت على إكامخه مً أحل 

 املعاصسة التي مّصذ هرا الخخصص في بلدان املغسب العسبي

ً وجىضيح مدي اشخفادة باحثيىا م الخصىصوالجزائس منها على 

لت ي فكس وال الخطىزاملنهجيا
ّ
 لهرا الخخّصص واملجاالث املخعل

وعيهم بالخطىزاث املعاصسة التي مّصذ الدزاشاث  ودزحتبه 

الىعي بمخخلف جلك مما ًؤدي في النهاًت إلى ألادبيت امللازهت 

ي عسبال الدزس امللازن ث والاشخفادة منها مً أحل خدمت الخحىال 

الغسبيت بما ًصّب في نهاًت  وحعله أكثر مسوهت لخلبل الخىظيراث

خدمت املصاهمت في جطىز امللازباث امللازهت وأًضا لاملطاف في 

 الخىحهاث ألاكادًميتالحىاز الثلافي مع آلاخس وجسكيت مخخلف 

سها العسبيت   .  وجطٍى

 

ٌصعى امللخلى الىطني ألاول "ألادب امللازن " إلى فسح املجال 

ين مً أحل املصاهم ت في البحث حىل واكع للباحثين الجزائٍس

الدزاشاث ألادبيت امللازهت املعاصسة في العالم العسبي والجزائس 

 املخخصصين خصىصا كما ٌعخبر فسصت لطلبت الدكخىزاه

 في جىضيح جطىز الدزس امللازن عىد العسب مصاهمت ببحىثهملل

واكدصاب الخبرة املعسفيت وألاكادًميت في مثل هره املىاعيد 

ت  ت العلميت والفكٍس  .الهامت التي جديحها الجامعت الجزائٍس

 

 شخدوز مداخالث امللخلى عبر املحاوز آلاجيت :

املعسفيت للدزس امللازن العسبي و  املىهجيت : ألاصىل املحىز ألاول  

 املعاصس.

ألادب العام  : جطىزاث الدزاشاث ألادبيت امللازهت ؛املحىز الثاوي

 حمالياث الاشخلبال ألادبي . –دزاشاث الترحمت  -ألادب العاملي –

 ججازب جطبيليت عسبيت في الدزس امللازن املعاصس املحىز الثالث:

الىلد  : جحىالث الدزاشاث امللازهت املعاصسة ؛املحىز السابع

الثلافي وكشف أشكال الدصلط وطسق ملاومتها في الكخاباث 

 . السوائيت  املعاصسة
 

 امللخلى الىطني ألاول " ألادب امللازن"

املىشىم بـ " الدزاشاث امللازهت 

املعاصسة في العالم العسبي ؛ أصىلها 

ت  " املعسفيت وكضاًاها الفكٍس

 بقاعة المحاضرات محمد بن شنب 9172أفريل   71و71

 

 الدًباحـــــــــــــــت أوال: 

 

 امللخلىالهدف مً ثاهيا: 

  محاوز امللخلىثالثا: 
 


